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Po pięciu latach przerwy reaktywowano Poste-
runek Policji w Przytyku. To 40 w Polsce i 9 na 
Mazowszu placówka odtworzona po wcześniejszej 
likwidacji.

W uroczystości symbolicznego wręczenia klu-
czy do posterunku w Przytyku uczestniczył Mar-
szałek Senatu Stanisław Karczewski, Mariusz 
Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Zastępca Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Jan Lach, oraz Wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Ra-
domiu insp. Tomasz Michułka, posłowie na Sejm 
RP oraz przedstawiciele władz samorządowych.

– Obecność policji w małych miejscowościach 
ma znaczenie prewencyjne. Ten, kto chce dopuś-
cić się przestępstwa rozważa to, że na miejscu jest 
policja – mówił podczas uroczystego otwarcia po-
sterunku policji w Przytyku Mariusz Błaszczak, minister 
spraw wewnętrznych. 

Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk dziękując 
wszystkim, którzy zaangażowali się w odtworzenie po-
sterunku policji, a w szczególności marszałkowi Senatu 
Stanisławowi Karczewskiemu, przypomniał swoje stara-
nia o uratowanie przytyckiej policji, gdy zapadały decyzje 
o jej likwidacji.

– W miejsce zlikwidowanego Posterunku w Przytyku 
została utworzona Filia Komisariatu z Zakrzewa, która 
mieściła się w Urzędzie Gminy w Przytyku, która miała 
tylko funkcjonować do momentu rozbudowy Komisariatu 
w Zakrzewie, w konsekwencji tego Policja miała zniknąć 

Otwarcie Posterunku Policji w Przytyku

Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk podziękował wszystkim, 
którzy zaangażowali się w odtworzenie Posterunku Policji.

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, uroczyście otworzył 
Posterunek Policji w Przytyku.

z terenu Gminy Przytyk. W gminie Przytyk mieszka po-
nad 7 tysięcy mieszkańców, a w okresie letnim na tere-
nie naszej gminy przebywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ze 
względu na to, że mamy drugi co do wielkości na Mazow-
szu zbiornik wodny Domaniów – mówił wójt gminy. 

W odnowionym i od nowa wyposażonym posterun-
ku ma pracować 12 funkcjonariuszy, którzy dodatkowo, 
w okresie wakacyjnym będą nadzorować zalew w Doma-
niowie wykorzystując oddany im do dyspozycji sprzęt, 
4 łodzie i skuter wodny. Kierownikiem Posterunku Policji 
w Przytyku jest Rajmund Kapusta. Nową placówkę po-
święcił ks. kanonik Mirosław Dragiel, kapelan Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Po części 
oficjalnej wszyscy chętni mogli zwiedzić pomieszczenia 
posterunku. 

Odpady komunalne
W dniu 28 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki 
opłaty za pojemnik. 

Każdy właściciel w/w nieruchomości jest zobowiąza-
ny do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 
31 marca 2017 r. 

Właściciele działek rekreacyjnych są zobowiązani do 
uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie do dnia 30 czerwca danego 
roku.

Wysokość opłaty wynosi 120 zł za odpady zbierane 
i odbierane w sposób selektywny lub 240 zł za odpady nie 
zbierane i nie odbierane w sposób selektywny. 

Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy Przytyk 
w pokoju nr 26 lub na stronie internetowej Urzędu. 



3

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – marzec 2017

Zakończyły się doroczne spot-
kania władz samorządowych z so-
łectwami w gminie. W każdym 
z 26 sołectw odbywały się rozmo-
wy o najważniejszych sprawach 
dotyczących mieszkańców.

W spotkaniach uczestniczył 
Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy 
Przytyk, który przedstawiał, co już 
zostało zrobione w gminie i jakie 
są plany samorządu na najbliższy 
czas. Oprócz wójta, w spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Gminy, radni, a także soł-
tysi reprezentujący poszczególne 
sołectwa. Na spotkaniach nie tyl-

Od 1 stycznia 2017 roku na podstawie przepisów 
Ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w cią-
ży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz.1860) 
przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu 
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą ży-
ciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzie-
cka lub w czasie porodu.

Wysokość tego świadczenia to 4000 złotych i przysłu-
guje bez względu na wysokość dochodów.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie może wystą-
pić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun 
faktyczny dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowego 
świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka.

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia 
jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, 
potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, któ-
re powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu. Zaświadczenie powinno być wystawio-

Weszła ustawa „Za życiem”

Spotkania z mieszkańcami w sołectwach

ne przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub 
neonatologii.

Kolejnym warunkiem przyznania świadczenia jest 
również pozostawanie matki dziecka pod opieką medycz-
ną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, 
dołączając do wniosku stosowne zaświadczenie lekarskie 
lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia o pozo-
stawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygo-
dnia ciąży do dnia porodu nie dotyczy opiekuna prawnego 
i opiekuna faktycznego.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dzie-
cko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać ze stro-
ny internetowej www.przytyk.pl, zakładka GOPS świad-
czenie z ustawy „Za życiem” lub w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Przytyku, pokój nr 3.

Jedno ze spotkań sołeckich odbyło się we Wrzosie. 

Najważniejszym punktem spotkań były bieżące sprawy dotyczące poszczególnych sołectw.

ko omówiono inwestycje zrealizowane 
w roku 2016, ale także przedstawiono 
plany inwestycyjne na obecny rok. Naj-
ważniejszym punktem spotkań były jed-
nak bieżące sprawy dotyczące poszcze-
gólnych sołectw.

Wśród spraw, które w opinii więk-
szości mieszkańców gminy stanowią 
kwestię priorytetową, na pierwszy plan 
bezsprzecznie wysuwają się: poprawa 
stanu nawierzchni dróg gminnych oraz 
ich właściwe oznakowanie, a także uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego.
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Radni przyjęli budżet na ten rok
Rada Gminy w Przytyku przyjęła budżet na bieżący, 

2017 rok. Wśród wielu zaplanowanych zadań w gminie są 
też inwestycje, jakie już się rozpoczęły lub będą zrealizo-
wane do końca roku.

Sesja Rady Gminy Przytyk poświęcona budżetowi 
odbyła się 28 grudnia 2016 roku i podjęte zostały mię-
dzy innymi uchwały dotyczące różnych inwestycji. 
W 2017 roku realizowane będą m.in. następujące zadania: 
Budowa parkingu w Podgajku. Zarezerwowana kwota, to 
67 000 złotych. Przebudowa drogi gminnej w Mścicho-
wie – 370 000 zł. Przebudowa drogi gminnej w Kolonia 
Potkanna i Potkannej – 640 000 zł. Przebudowa drogi 
gminnej we Wrzeszczowie: od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 740 – 66 000 zł. Zagospodarowanie terenu na 
ul. Rynek w Przytyku – 520 000 zł. 

Radni przyjęli także stawki za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi i wysokość stawek z tytułu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi w 2017 roku – nie uległa 
zmianie. 

Ważne! Rada Gminy ustaliła ryczałtową stawkę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nie-
ruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
w wysokości 120 złotych za odpady komunalne zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, jako iloczyn średniej 
ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach 
na obszarze gminy, czyli 6 pojemników oraz stawki opłaty 
za pojemnik takich odpadów.

Ponadto ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

w wysokości 240 złotych, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, jako iloczyn 
średniej ilości odpadów powstających na tych nierucho-
mościach na obszarze gminy, czyli 6 pojemników, oraz 
stawki opłaty za pojemnik takich odpadów.

Przyjęty został wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomo-
ści, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
Właściciele tych domków są zobowiązani złożyć pierwszą 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie do 31 marca 2017.

W dniu 28 luty odbyła się sesja na której zostały pod-
jęte m.in. uchwały w sprawie projektu dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

Dodatkowo informujemy, że została podjęta uchwała 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychcza-
sowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Przytyk, czyli na 2017 rok stawki te nie uległy zmianie. 

Jedna z najważniejszych uchwał została przyjęta. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2017.

Kalendarium Imprez 2017
L.p. Nazwa imprezy Termin imprezy Miejsce organizacji imprezy

1. Zimowa Edycja „Kina na Trawie” luty – kwiecień Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie (budynek administracyjny)

2. Turniej Piłki Halowej
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 25–26 lutego P.G. w Przytyku (hala sportowa) już za Nami!

3. Impreza Okolicznościowa
„Kochanowski: Przystanek – Wesele”

30 kwietnia
– 3 maja

Urząd Gminy w Przytyku; Plebania Parafialna w Przytyku; 
Dworek w Zameczku; Stadion Sportowy w Przytyku

4. Gminne Obchody Dnia Strażaka 18 czerwca Remiza OSP Domaniów

5. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
„Postaw na Rodzinę” 11 czerwca Stadion Sportowy w Przytyku

6. Festyn Rodzinny „Powitanie Lata” 2 lipca Plaża nad Zalewem w Domaniowie
7. Letnia Edycja „Kina na Trawie” lipiec – sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

8. Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 30 lipca Stadion Sportowy w Przytyku

9. XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki 20 sierpnia Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

10. Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 3 września Stawy rybne w Zameczku
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Konferencja o produkcji papryki

Producenci spotkali się w Słowikowie
W sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji i Prze-

twórstwa Rolnego w Słowikowie odbyła się 17 lutego 
konferencja tematyczna dla producentów papryki, która 
zgromadziła liczne grono słuchaczy.

Tematem spotkania było między innymi: Wybarwia-
nie, nawożenie i ochrona papryki poprzez zastosowanie 
skutecznych, naturalnych i dozwolonych preparatów; 
Obowiązek rejestracji upraw pierwotnych; Regeneracja 
gleby przy uprawach monotematycznych; Certyfikat Glo-
bal G.A.P. – korzyści i zalety oraz proces jego uzyskania.

W debacie udział wzięli: Jacek Łuczak, przedstawiciel 
Firmy Amagro, Rafał Grącki, audytor z Firmy SGS Pol-
ska, lek. med. Lucyna Wiśniewska, dyrektor Powiatowej 

W konferencji w Słowikowie wzięła udział liczna grupa producentów papryki.

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, Renata 
Król z firmy Bioalt Sp. z o.o.

Jacek Waldemar Łuczak wypowiedział się na temat 
stosowania naturalnych preparatów, które poprawiają wy-
barwienie, jędrność, walory smakowe papryki oraz po-
zwalają otrzymać plon wyższej jakości, a także wydłużają 
okres przechowywania papryki. Preparaty są bezpieczne, 
naturalne, bez karencyjne i łatwe w stosowaniu.

Rafał Grącki mówił m.in. o korzyściach z certyfikacji, 
takich jak: możliwość wejścia na rynki międzynarodowe, 
gwarancji zdrowych, bezpiecznych dla konsumenta pro-
duktów, obniżeniu kosztów produkcji, zmniejszenie zuży-
cia stosowanych środków ochrony roślin.

Certyfikat to przede wszystkim narzędzie mar-
ketingowe, licencja na sprzedaż w sieciach handlo-
wych, a także na eksport. Gwarantuje uzyskanie 
dowodu na zgodność procesu produkcji z między-
narodowymi, jednolitymi standardami, co ułatwia 
konkurowanie na rynku.

Lucyna Wiśniewska wyjaśniła, na czym polega 
obowiązek rejestracji upraw pierwotnych. Państwo-
wy Powiatowy Inspektorat Sanitarny jest organem 
właściwym w sprawach rejestracji i zatwierdzania 
podmiotów, które m.in.: produkują lub wprowadza-
ją do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Podczas konferencji omówione zostało wiele in-
nych zagadnień związanych z produkcją papryki. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa informuje o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy

w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych go-
spodarstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w dniach od 30 marca do 
28 kwietnia 2017 r. 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 paździer-
nika 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1813 z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” może być przyznana osobie fizycz-
nej, która m.in.:
– jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości eko-

nomicznej mniejszej niż 
10 tys. euro,

– podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakre-
sie jako rolnik lub małżo-
nek rolnika nieprzerwanie 
przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie 
nie prowadziła innej działalności gospodarczej. 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formu-

larze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są 
dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Można je również otrzymać 
w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpo-
częcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w punktach 
informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddzia-
łów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie 
www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 38 00 84. 

Pomoc z ARIMR
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz 
Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rado-
miu przypominają, że w związku z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, nadal obowiązują 
nakazy i zakazy ujęte w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 
20 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2091).

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna wskazuje ponad-
to, że gospodarstwa utrzymujące drób będą kontrolowa-
ne w zakresie spełniania wymagań w/w rozporządzenia, 

Uwaga, ptasia grypa!
a zgodnie z art. 85 aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt, kto działa wbrew nakazom, zakazom lub 
ograniczeniom wydanym w celu zwalczania choroby za-
kaźnej zwierząt lub zapobiegania tej chorobie podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 2,5 do 4,5 kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na-
rodowej za rok poprzedzający ogłaszanej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.

30 stycznia w przedszkolu był dniem poświęconym 
ogólnopolskiej akcji UNICEFU „Wszystkie Kolory Świa-
ta”. Tego dnia przedszkolaki miały możliwość ucharakte-
ryzowania przedstawicieli swoich grup na mieszkańców 
wybranych kontynentów. Zadaniem dzieci było także na-
malowanie na kartonie domu odpowiedniego dla danego 
kraju. Swoją wiedzę mogli zweryfikować podczas oglą-
dania prezentacji multimedialnej na temat dzieci świata. 
Przedszkolaki obejrzały krótki film opowiadający o życiu 
dzieci w Angoli, o ich problemach z niedożywieniem oraz 
brakiem lekarstw. Bardzo wzruszył ich ten materiał. Zro-
zumiały też, że kiedy wszyscy podzielimy się niewielką 
częścią tego, co mamy, to razem uzbiera się bardzo duża 
suma ratująca niejedno życie. Pamiętajmy, każda nawet 
najmniejsza wpłata pomoże w zakupie szczepionki dla 
dzieci w Angoli. Nasze lalki uszyte przez rodziców zachę-
cają do pomagania. 

Wszystkie Kolory Świata

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od 1 marca nastąpiła zmiana 

adresu strony internetowej naszego Przedszkola: 
www.przedszkoleprzytyk.pl. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania naszej strony internetowej.
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Ruszyła reforma oświaty

Gimnazjum do wygaszenia
Zgodnie z zapowiedziami rządu, ruszyła i sukcesywnie 

jest wdrażana reforma systemu oświaty w Polsce. Prezy-
dent Andrzej Duda podpisał w styczniu dwa fundamental-
ne akty prawne regulujące nowy ustrój szkolny: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowa-

dzające ustawę – Prawo oświatowe.
Pierwsze zmiany i nowe zasady wejdą w życie już 

1 września 2017 roku i będą stopniowo kontynuowane aż 
do 2023 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej urucho-
miło na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.
gov.pl specjalny serwis informacyjny o nadchodzących 
zmianach. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć 
można najważniejsze informacje na temat reformy eduka-
cji. Według założeń ustrój szkolny będzie obejmował:
– 8-letnią szkołę podstawową (w miejsce obecnie działa-

jącej 6-letniej szkoły podstawowej);

Gmina Przytyk 22 lutego 2017 r. ogłosiła przetarg nie-
ograniczony na wykonanie II etapu inwestycji „Przebudowa 
drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów”.

W specyfikacji przetargowej czytamy, że długość 
modernizowanej drogi wynosi 756 metrów, a szerokość 
jezdni 4,50 metra. Będzie położona nawierzchnia z beto-
nu asfaltowego: 4 centymetry warstwa wiążąca i 3 centy-
metry warstwa ścieralna. Będą też zbudowane obustronne 
pobocza o szerokości 0,75 metra. Wykonawca będzie też 
musiał oczyścić i pogłębić istniejące rowy przydrożne. 
Termin realizacji to 31 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie Gmina stara się o dofinansowanie tej in-
westycji. W styczniu Gmina Przytyk złożyła wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania bu-

– 4-letnie liceum ogólnokształcące (w miejsce 3-letniego 
liceum ogólnokształcącego);

– 5-letnie technikum (w miejsce 4-letniego technikum).
Zasadnicze szkoły zawodowe (obecnie 3-letnie) będą 

w toku reformy zastąpione 3-letnią branżową szkołą 
I stopnia, a w kolejnych latach dla absolwentów szkoły 
I stopnia zostanie uruchomiona szkoła branżowa II stop-
nia – począwszy od roku 2020/2021.

Obecnie funkcjonujące 3-letnie gimnazja stopnio-
we będą wygaszane. Proces ten rozpocznie się od roku 
szkolnego 2017/2018 i w kolejnych latach rekrutacja do 
tych szkół nie będzie już prowadzona. W roku szkolnym 
2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy 
gimnazjum. Od 1 września 2019 r. gimnazja nie będą już 
funkcjonować.

Władze lokalne, działając zgodnie z obowiązkami na-
łożonymi w/w ustawami, podjęły już działania w kierunku 

dostosowania lokalnej sieci 
szkół do założeń reformy. 
Pierwsza uchwała regu-
lująca działanie placówek 
oświatowych została pod-
jęta na sesji Rady Gminy 
20 stycznia 2017 r. Uchwa-
ła ta zmieniła dotychcza-
sowe regulacje dotyczą-
ce opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkol-
nego w publicznych przed-
szkolach i innych formach 
wychowania przedszkol-
nego prowadzonych przez 
Gminę Przytyk. Kolejna 
uchwała w kwestii oświa-
ty została podjęta na sesji 
Rady 28 lutego 2017 r. re-
guluje sieć szkół i granice 
obwodów tych szkół.

dowy drogi z pieniędzy związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych.

Nowa droga w Mścichowie

Obecny stan drogi w Mścichowie.
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Zabawa karnawałowa
Uczniowie ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Przy-

tyk świetnie się bawili podczas imprez karnawałowych 
zorganizowanych tuż przed zimowym odpoczynkiem tj. 
feriami zimowymi.

W Publicznej Szkole Podstawowej imienia im. Przy-
jaciół Dzieci w Przytyku odbyła się zabawa karnawało-
wa dla dzieci klas I–III oraz IV–VI. 

O wystrój sali zadbała Rada Rodziców oraz Samorząd 
Uczniowski, oprawę muzyczną zapewnił przytycki ze-
spół „Szał”, który zabawiał wszystkich uczestników za-
bawy w rytm najnowszych przebojów muzyki tanecznej. 

Uczniowie z PSP w Przytyku

Wszystkie dzieci miały również zapewniony 
słodki poczęstunek zorganizowany w ramach 
współpracy rodziców z wychowawcami klas.

Wielu uczniów, szczególnie klas młod-
szych, przybrało tego dnia „bajkowe stroje”, 
w których dumnie prezentowali się w cza-
sie tanecznych pląsów na parkiecie. Zabawa 
pozwoliła na lepszą integrację społeczno-
ści szkolnej oraz przyniosła dzieciom wiele 
uśmiechu i radości, co wyraziły gromkimi 
brawami po zakończeniu imprezy.Wielu uczniów, szczególnie klas młodszych, przebrało się za bohaterów bajek.

W sobotę 21 stycznia w szkole we Wrzeszczowie od-
była się zabawa karnawałowa. Na ten dzień uczniowie 
oczekują z niecierpliwością. Udekorowana kolorowymi 
balonami i gwiazdami sala gimnastyczna zachęcała do 
zabawy. W szkole pojawiło się wiele różnych postaci: po-
licjantów, rycerzy, Indian, kowbojów rodem z Dzikiego 

Zachodu, klaunów, czarodziejów… Były wróżki, księż-
niczki, smoki, motyle, biedronki, ślimaki oraz różne inne 
stwory. Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniej-
sze szczegóły wybranej postaci. Wszystkie kreacje na-
gradzano dużymi brawami i słodyczami. W czasie zaba-
wy odbyło się też wiele konkursów, m.in. konkurs tańca 

w parach. Wszyscy bawili się znakomicie, 
bo humor dopisywał zarówno dzieciom, 
wychowawcom, jak i rodzicom. Dorośli 
bawili się wspólnie z dziećmi. Były koro-
wody, kółeczka i tańce w parach. 

Dla smakoszy obecnych na zabawie zo-
stała przygotowana przez rodziców kawia-
renka z pysznym ciastem i napojami.

Zabawa karnawałowa co roku cieszy 
się dużą popularnością nie tylko wśród 
uczniów i rodziców naszej szkoły, ale rów-
nież wśród absolwentów. Wszyscy są mile 
widziani! 

Zabawa choinkowa jest miłym akcen-
tem po półrocznych trudach i zmaganiach 
uczniów z nauką. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które zorganizowały to przedsię-
wzięcie.

Do zobaczenia za rok!

Bal we Wrzeszczowie

Piękne stroje uczniów z PSP we Wrzeszczowie
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W piątek 10 lutego w budynku administracyjnym Cen-
trum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie 
odbyła się pierwsza w tym roku projekcja filmu, realizo-
wana w ramach dobrze już znanego cyklu „Kina na Tra-
wie”.

Tym razem zimowa edycja wydarzenia spotkała się 
z nadspodziewanie dużym odzewem ze strony mieszkań-
ców gminy. Film „Miś w Nowym Yorku” bardzo się spo-
dobał, widzowie szczelnie wypełnili salę konferencyjną 
Centrum.

Organizatorzy seansu serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom minionego pokazu. Na niespełna kwadrans 
przed planowanym rozpoczęciem seansu, w wyniku wia-
tru i złej pogody, nastąpiła nieoczekiwana przerwa w do-
stawie prądu. Na szczęście pomogli strażacy. Korzystając 
z uprzejmości OSP w Przytyku, którzy przywieźli agregat 
prądotwórczy, udało się uruchomić projektor. Nagrodą 
był uśmiech dzieci, które były już trochę zniecierpliwione 
brakiem prądu.

Zagraniczni goście w gimnazjum

Przyjechali z dalekiej Etiopii i Polinezji Francuskiej
Wolontariusze: Hiwi Negash z Etiopii i Nicolas 

Noah Gautier z Polinezji Francuskiej gościli w gim-
nazjum w Przytyku. Obcokrajowcy prowadzili zaję-
cia w klasach, spotkali się z gimnazjalistami w hali 
sportowej oraz spędzali czas z uczniami po zajęciach 
w szkole.

To była niecodzienna wizyta, która odbyła się od 
2 do 6 stycznia. Gimnazjaliści mieli okazję poznać 
chociaż część kultury afrykańskiej i polinezyjskiej. 
Porozmawiali też o stereotypach, różnicach i podo-
bieństwach kulturowych. Wszystkie spotkania odby-
wały się w języku angielskim. Uczniowie mieli więc 
okazję ćwiczyć komunikację w języku obcym. Przy 
okazji tej wizyty nauczyciele zauważyli, że spora 
grupa uczniów świetnie radzi sobie w roli tłumacza 
i dobrze już opanowała język angielski.

Po zajęciach gimnazjaliści pokazywali wolonta-
riuszom okolicę. Odbyły się dwie wycieczki: w okolice 
Przytyka i do Radomia. Wolontariusze wzięli także udział 

Kino na ferie

Na seans „Miś w Nowym Yorku” w Słowikowie przyszło wielu widzów, głównie dzieci.

Zajęcia w języku angielskim prowadzone w gimnazjum bardzo spodobały się uczniom.

w orszaku Trzech Króli w Radomiu, który przeszedł wów-
czas ulicami miasta. Udział w pochodzie był dla obcokra-
jowców prawdziwą atrakcją. 

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński serdecznie 
zaprasza do „Punktu Rozliczeń PIT”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
naszych Mieszkańców, Urząd Gminy 
w Przytyku, przy współpracy z II Urzę-
dem Skarbowym w Radomiu, organizu-
je w swojej placówce „Punkt Rozliczeń 
PIT”.

W dniach 27 marca oraz 10 kwietnia 
w godz. 9.00–14.00 będziecie Państwo 

Widzowie dziękują miejscowej OSP za okazaną po-
moc i już szykują się na letnią edycję projekcji filmów 
w ramach cyklu „Kino na Trawie”, które odbędzie się na 
stadionie.

Rozlicz PIT
mogli skorzystać z pomocy w wypełnieniu zeznania 

podatkowego za rok 2016. Nieodpłat-
na pomoc w wypełnieniu oraz przesła-
niu rocznego zeznania podatkowego za 
pośrednictwem systemu eDeklaracje 
świadczona będzie przez pracowników 
II Urzędu Skarbowego w pok. nr 13 
(parter) Urzędu Gminy.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
udziału w akcji.
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Ogłoszenia przetargów

Nieruchomość
Wrzeszczów

Nieruchomość 
Wola Wrzeszczow-

ska Kolonia

Nieruchomość 
Wola Wrzeszczow-

ska Kolonia

II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gmi-
ny Przytyk, który odbędzie się 
w Urzędzie Gminy w Przytyku, 
sala konferencyjna.

29 marca 2017 r.
Godz. 10.00

Obręb ewidencyjny Wrzesz-
czów, gm. Przytyk, działka Nr 
418 o pow. 0,0800 ha.

Dokument potwierdzają-
cy tytuł własności: Dec. Wo-
jewody Mazowieckiego SPN.
R.DK.77231/34/08 Nierucho-
mość gruntowa niezabudowana, 
sklasyfikowana jako grunt rolny.

Cena nieruchomości:
 9 200,00 zł

Wadium:
 1 300,00 zł.
Postąpienie:
 nie mniej niż 100 zł.

Aktualnie Gmina Przytyk 
dla powyższych nieruchomo-
ści nie posiada opracowanego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego.

III przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Przytyk, który odbędzie się w 
Urzędzie Gminy w Przytyku, 
sala konferencyjna.

24 marca 2017 r.
Godz. 9.30

Obręb ewidencyjny Wola 
Wrzeszczowska Kolonia, gm. 
Przytyk, działka 149/1 o pow. 
0,3000 ha. 

Dokument potwierdzający ty-
tuł własności: Dec. Wojewody 
Mazowieckiego Nr 488/R/2016 
Nieruchomość gruntowa nieza-
budowana, sklasyfikowana jako 
rolna. 

Cena nieruchomości:
 14 560,00 zł brutto 

Wadium:
 2 000,00 zł
Postąpienie:
 nie mniej niż 150 zł.

Aktualnie Gmina Przytyk 
dla powyższych nieruchomo-
ści nie posiada opracowanego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

III przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących własność Gmi-
ny Przytyk, który odbędzie się 
w Urzędzie Gminy w Przytyku, 
sala konferencyjna.

24 marca 2017 r.
Godz. 9.00

Obręb ewidencyjny Wola 
Wrzeszczowska Kolonia, gm. 
Przytyk, działka Nr 168/1 o pow. 
0,2600 ha.

Dokument potwierdzający ty-
tuł własności: Dec. Wojewody 
Mazowieckiego Nr 488/R/2016 
Nieruchomość gruntowa nieza-
budowana, sklasyfikowana jako 
rolna.

Cena nieruchomości:
 9 000,00 zł brutto

Wadium:
 1 300,00 zł.
Postąpienie:
 nie mniej niż 90 zł.

Aktualnie Gmina Przytyk 
dla powyższej nieruchomo-
ści nie posiada opracowanego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Wszystkie warunki udziału w każdym z ww. przetargów znajdą Państwo na stronie www.przytyk.pl 
– BIP zakładka przetargi – 2017.

Osobą do kontaktu w sprawie przetargów jest pani Karolina Suwalska, Urząd Gminy w Przytyku 
pokój 35, tel. 48 618 00 95 wew. 34
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W Publicznej Szkole Podstawowej 
we Wrzosie, Przytyku i we Wrzeszczo-
wie, a także w Publicznym Przedszkolu, 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Babcia i Dziadek, to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka, dlate-
go w tym szczególnym dniu uczniowie 
i przedszkolaki zaprezentowali swoim 
najbliższym wspaniały program arty-
styczny.

We Wrzosie dzieci z klas 0–III za-
prezentowały gościom swe zdolności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. Na 
zakończenie części artystycznej dzieci zaśpiewały 
Babciom i Dziadkom i obdarowały ukochanych go-
ści własnoręcznie przygotowanymi upominkami.

Babcie i dziadkowie mieli święto

Wszyscy goście z dumą patrzyli na uczniów PSP z Wrzeszczowa, którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek.

W przedszkolu w Przytyku, w ciągu dwóch dni 23 i 24 
stycznia, w każdej z grup odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki, wspólnie 
ze swoimi wychowawczyniami, przygotowały 
programy artystyczne. Licznie przybyli go-
ście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie 
występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci 
widać było ogromną radość oraz skupienie. 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, 
a następnie wręczyły samodzielnie wykonane 
prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziad-
ków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby 
jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. 
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz 
łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Bab-
ciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na 
przygotowany w salach słodki poczęstunek.

– Dzień Babci i Dziadka w naszym przed-
szkolu to szczególna uroczystość, na której 
wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek 
i przywiązanie do swoich dziadków. Mamy na-
dzieję, że to był kolejny miły dzień, który na 

Kochamy Babcię i Dziadka
długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników tego 
niezwykłego spotkania.

Dzieci z PSP w Przytyku złożyły życzenia swym babciom i dziadkom.

Akademia przedszkolaków bardzo spodobała się seniorom.

W PSP we Wrzosie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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Dyżury leśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom ustalił ter-
miny przyjmowania leśniczego w Gminie Przytyk. 
Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych Grzegorz 
Rokiciński czeka na interesantów w następujących 
terminach: marzec: 20; kwiecień: 3, 10, 24; maj: 
8, 15, 22; czerwiec: 5, 12; lipiec: 17; sierpień: 7, 
21, 28; wrzesień: 11, 18, 25; październik: 9, 16, 23; 
listopad: 6, 13, 20; grudzień: 4, 11, 18.

Leśniczy będzie przyjmował interesantów w sali 
konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy w Przyty-
ku w godzinach 9.00–11.00.

Podajemy terminy odbioru odpadów w gminie Przy-
tyk do końca roku przez firmę „EKO-JAS”.

Odbiór odpadków posegregowanych – worki ko-
lorowe:

6 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 5 lipca, 8 sierpnia, 
5 września, 4 października, 7 listopada, 6 grudnia.

Odbiór odpadów komunalnych (bytowych) – wo-
rek czarny:

7 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 6 lipca, 9 sierpnia, 
6 września, 5 października, 8 listopada, 7 grudnia.

„G” – Odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zu-
żytych opon zebranych w sposób selektywny, oraz 
worek czerwony i brązowy: 18 kwietnia, 8 sierpnia, 
16 października.

Sposób segregacji
Żółty worek: papier, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe.
Zielony worek: szkło.
Brązowy worek: odpady zielone.
Czerwony worek: zużyte baterie, akumulatory, 

świetlówki oraz przeterminowane lekarstwa.
Czarny worek: odpady komunalne.
Worki należy wystawiać do godziny 7.30 przed ogro-

dzeniem posesji w widocznym miejscu. Segregując od-
pady pamiętaj też o tym, aby: zgniatać puszki, kartony 
i butelki plastikowe przed wyrzuceniem do worka, wią-
zać i napełniać worki przynajmniej do połowy.

Na terenie Gminy Przytyk w Kaszewskiej Woli 30 
jest prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – PSZOK.

Punkt prowadzi zbiórkę następujących odpadów: 
papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, od-
pady zielone, żużel z domowych pieców, przetermino-
wane leki, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 
gruz budowlany w ilości do 100 kilogramów, zużyte 
opony.

Harmonogram oddawania śmieci

Kolorowe worki na różne odpadki

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00–15.00 oprócz pierwszego poniedział-
ku miesiąca i w pierwszą sobotę miesiąca od 7.00 do 
13.00.

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie 
okazanie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości oraz 
potwierdzenie miejsca zamieszkania (dowód osobisty, 
umowa najmu).

Nie podlegają odbiorowi odpady budowlane: azbest, 
smoła, papa, styropian budowlany, wata szklana, opa-
kowania po farbach i lakierach. Odbiór wyżej wymie-
nionych odpadów właściciel nieruchomości organizuje 
we własnym zakresie z uprawnionym podmiotem do 
odbioru odpadów na terenie gminy Przytyk i ponosi za 
odbiór tych odpadów stosowne opłaty.

Podmiot uprawniony do odbioru odpadów na tere-
nie gminy Przytyk: Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”, 
Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, telefon: 
48 618 68 54.
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Rundę jesienną sezonu 2016/17 
nasza drużyna seniorska Sokół 
Przytyk zakończyła na czwartym 
miejscu grupy drugiej A-klasy. Te-
raz zespołowi najbardziej zależy na 
odrobieniu strat do lidera, aby po-
walczyć o awans do ligi okręgowej. 
Będzie to trudne, ale nasi piłkarze 
dadzą z siebie wszystko. To ambit-
ni zawodnicy i pod okiem trenera 
Zbigniewa Wachowicza, od połowy 
stycznia starannie przygotowują się 
do rundy wiosennej.

Ruszyły wiosenne rozgrywki

Drużyna seniorów 

10 stycznia wznowili treningi piłkarze 
z roczników 2002–2004. Trening rozpo-
częła również grupa najmłodszej druży-
ny Sokół Przytyk – roczniki 2005–2008. 
Obie drużyny prowadzi Paweł Zarębski. 
Drużyna seniorów rozpoczęła przygoto-
wania do rundy wiosennej 17 stycznia.

Zapraszamy do kibicowania naszym 
zawodnikom!

Drużyna trampkarzy

Terminarz rozgrywek ligi: Radom: I liga okręgo-
wa C1 Trampkarz (RW), runda wiosenna:
1. Sokół Przytyk – Energia Kozienice – 18.03.2017
2. Szydłowianka – Sokół Przytyk – 25.03.2017
3. Sokół Przytyk – Broń Radom I – 01.04.2017
4. Sokół Przytyk – Skaryszewianka – 08.04.2017
5. Radomiak sp. z o.o. – Sokół Przytyk – 22.04.2017
6. Sokół Przytyk – Pilica Białobrzegi – 29.04.2017
7. Orlik-14 Radom – Sokół Przytyk – 06.05.2017
8. Energia Kozienice – Sokół Przytyk – 13.05.2017
9. Sokół Przytyk – Szydłowianka – 20.05.2017

Terminarz rozgrywek ligi: Radom: I liga okręgo-
wa C1 Trampkarz (RW):
10. Broń Radom I – Sokół Przytyk – 27.05.2017
11. Skaryszewianka – Sokół Przytyk – 03.06.2017
12. Sokół Przytyk – Radomiak sp. z o.o. – 10.06.2017
13. Pilica Białobrzegi –Sokół Przytyk – 17.06.2017
14. Sokół Przytyk – Orlik-14 Radom – 24.06.2017

Terminarz rozgrywek ligi: Radom: Klasa A 
„NICE SPORT 2” Grupa 2
– Kolejka 14 w dniach 25–26.03.2017

Sokół Przytyk – MKS Wyśmierzyce

– Kolejka 15 w dniach 01–02.04.2017
Młodzik-18 – Sokół Przytyk

– Kolejka 16 w dniach 08–09.04.2017
Sokół Przytyk – Sadownik Błędów 

– Kolejka 17 w dniach 23–24.04.2017
Orzeł Gielniów – Sokół Przytyk

– Kolejka 18 w dniach 29–30.04.2017
Sokół Przytyk – Chojniak Wieniawa 

– Kolejka 19 w dniach 06–07.05.2017
Jaguar Wolanów – Sokół Przytyk 

– Kolejka 20 w dniach 13–14.05.2017
Sokół Przytyk – SKS Potworów

– Kolejka 21 w dniach od 20–21.05.2017
Mogielanka Mogielnica – Sokół Przytyk 

– Kolejka 22 w dniach 27–28.05.2017
Sokół Przytyk – Kraska Jasieniec 

– Kolejka 23 w dniach 03–04.06.2017
Sokół Przytyk –

– Kolejka 24 w dniach 10–11.06.2017
Zodiak Sucha – Sokół Przytyk

– Kolejka 25 w dniach 17–18.06.2017
Sokół Przytyk – Błotnica

– Kolejka 25 w dniu 25.06.2017 godz. 16.00
Powała Taczów – Sokół Przytyk
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Podsumowanie rozgrywek

Za nami sezon siatkarski

Podczas VIII Gali Mistrzów sportu Powiatu 
Radomskiego Publiczne Gimnazjum w Przytyku 
zostało uhonorowane w kategorii „Szkoła z naj-
większą liczbą punktów w rozgrywkach Związ-
ku Sportowego – Powiat Radomski w sezonie 
2015/2016”.

Nasze gimnazjum zajęło świetne, bo II miejsce 
spośród wszystkich szkół powiatu radomskiego!

Cała uroczystość miała miejsce w sali koncer-
towej im. Krzysztofa Pendereckiego w Zespole 
Szkół Muzycznych w Radomiu. Sala wypełniła 
się po brzegi młodymi sportowcami i ich rodzi-
cami, działaczami, władzami samorządowymi 
oraz nimi – gwiazdami sportu, wśród których 
największą i to nie tylko z uwagi na posturę był 
dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 
w pchnięciu kulą – Tomasz Majewski.

Gości powitał starosta Mirosław Ślifirczyk, 
który wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Tere-
są Bartosiewicz wręczył też medale „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego”. W takim otoczeniu 
gratulacje odbierali sportowcy z gimnazjum w Przytyku. 
Indywidualnie za osiągnięcia sportowe wyróżniono rów-
nież Agatę Witkowską uczennicę klasy III b oraz Michała 

Sezon 2016/2017 minął bardzo szybko. Chcemy moc-
no podziękować wspaniałym miejscowym kibicom, któ-
rzy nie opuszczali nas na żadnym meczu. 

Siatkarzy KS Gromu Przytyk czeka jeszcze długa praca 
przed kolejnym sezonem, a także być może małe wsparcie 
składowe. Ostatnie dwa mecze ligowe odbyły się po na-
szej myśli. Przedostatni mecz z liderem grupy rozegrali-
śmy bardzo dobrze i takiej gry oczekujemy w całym na-
stępnym sezonie (dla przypomnienia wynik – 3:1 z WKS 
Klondaik Warka). 

Podobnie wyglądał ostatni mecz z Błędowem, w któ-
rym nie pozwoliliśmy urwać nawet seta rywalom, z walką 
w ostatnim secie do 28:30, 
dał nam 3:0 i trzy punkty zo-
stały u gospodarzy. Podsu-
mowując – przytycka druży-
na uplasowała się na trzecim 
miejscu w tabeli końcowej. 
W tym sezonie w mazowie-
ckiej IV lidze siatkarskiej 
jest podział na 3 grupy (A, B, 
C) po 6 zespołów w każdej 
z grup (razem 18 zespołów). 
Grom znalazł się w grupie 
„B” z takimi zespołami jak: 
KS Mogielanka Mogielnica, 

Nagrodzeni na gali powiatu

Sukces młodych przytyckich sportowców

Reprezentacja gimnazjum z nagrodą za osiągnięcia sportowe – Agata Witkowska i Michał Sobstyl.

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów, GKS Sadownik Błę-
dów, PTS Pionki, WTS Klondaik Warka.

W skład KS Grom wchodzą: Paweł Wlazło, Karol Wla-
zło, Jarosław Jabłonka, Damian Kosiec, Jakub Kwiecień, 
Adam Witkowski, Przemysław Kosiec, Adam Wachowicz, 
Jakub Kapturski, Michał Sikora, Mariusz Myziak, Mate-
usz Kosiec, Albert Sadowski, Piotr Klimek oraz Michał 
Szymczyk.

Kwalifikujemy się do fazy play-off, tym samym to 
pewne, że rozegramy mecz z drugą drużyną z grupy „A”. 
Nie znamy jednak przeciwnika, ponieważ sezon w innych 
grupach nadal trwa.

Sobstyla z klasy II c oraz Damiana Kośca, absolwenta na-
szego gimnazjum.

Serdecznie gratulujemy młodzieży, ale również ich na-
uczycielom i trenerom.
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Rozpiska meczy play-off* Faza ćwierćfinałowa:
mecz A: 1 zespół gr. A – 4 zespół gr. C
mecz B: 1 zespół gr. B – 4 zespół gr. A
mecz C: 1 zespół gr. C – 4 zespół gr. B
mecz D: 2 zespół gr. A – 3 zespół gr. B
mecz E: 2 zespół gr. B – 3 zespół gr. C
mecz F: 2 zespół gr. C – 3 zespół gr. A

To pierwszy i bardzo dobry sezon gry w MWZPS na-
szych dziewcząt rocznika 2001/1999. Ostatecznie drużyna 
kadetek zakończyła sezon na 4 miej-
scu. W tym sezonie chodziło o to, by 
dziewczyny zobaczyły jak wygląda 
poziom gry i rozgrywki klubów siat-
karskich. W składzie ekipy z Przyty-
ka zagrały: Aleksandra Budzik, Julia 
Soból, Katarzyna Wieczorek, Kata-
rzyna Drabik, Karolina Listkiewicz, 
Emilia Szczęśniak, Izabela Pluta, 
Paulina Gniadek, Klaudia Mar-
kowska, Kinga Rychlicka, Justyna 
Kaźmierczak, Zuzanna Górka, Julia 
Piecyk, Laura Pietrasik oraz Agata 
Witkowska.

Cieszymy się tak ogromnym za-
interesowaniem tym sportem i mamy 
nadzieje, że w następnym sezonie 
można będzie oglądać także chłop-
ców kadetów/juniorów. Mocno wie-
rzymy w większe zaangażowanie, 

* Faza półfinałowa:
mecz G: zw. meczu A – zw. meczu F
mecz H: zw. meczu B – zw. meczu E
mecz I: zw. meczu C – zw. meczu D
* Turniej finałowy, zwycięzcy meczów półfinało-

wych.

bo sport to zdrowie! Gmina musi się rozwijać, a to dobry 
pomysł, aby promować ją także ze strony sportowej. 

KADETKI SEZON 2016/2107
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W sobotę 25 lutego w hali Publicznego Gimna-
zjum w Przytyku rozegrany został Turniej Piłki Ha-
lowej o Puchar Wójta Gminy Przytyk. Do udziału 
w IV edycji imprezy stanęło ostatecznie 10 zespołów, 
a zwyciężyła drużyna z Sukowa pokonując w finale 
waleczny Domaniów.

Zespoły przyporządkowane zostały do jednej 
z trzech grup, w których rywalizacja toczyła się na 
zasadzie każdy z każdym.

Na inaugurację rozgrywek w grupie A drużyna 
z Oblasu nie pozostawiła rywalom z Przytyka złu-
dzeń. Aplikując przeciwnej ekipie dwie bramki i sa-
memu zachowując przy tym czyste konto.

W pierwszym meczu grupy B Stefanów urzą-
dził strzelecką kanonadę, zmuszając bramkarza 
Studzienic do sześciokrotnej aż kapitulacji, nie 
zapewniając przy tym pracy własnemu golkipe-
rowi.

W grupie C zmagania od zwycięstwa roz-
poczęli także faworyci – zawodnicy z Wrzosu, 
którzy dość gładko pokonali kolektyw z Żerdzi 
2:0.

Po rozegraniu wszystkich meczów w fazie 
grupowej przeszedł czas na losowanie drugiej 
fazy: w grupie AA znaleźli się: Stefanów, Su-
ków, Wrzos. W grupie BB: Oblas, Domaniów, 
Przytyk.

Na tym etapie rozgrywek słabych drużyn już 
nie było. Po rozegraniu wszystkich meczów, po-
dziale punków, wszystko stało się jasne: Przytyk 
i Wrzos pakują torby i jadą do domu. Mały finał 

IV Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Przytyk

Gratulacje i puchar odbiera za zajęcie II miejsca kapitan drużyny z Domaniowa

dla ekip ze Stefanowa i Oblasu. Z kolei o tytuł najlep-
szej drużyny Turnieju walczył Suków i Domaniów.

W meczu o trzecie miejsce Oblas wygrał ze Ste-
fanowem 4:2. W finale Suków kontra Domaniów po-
trzebna była dogrywka, bo w regulaminowym czasie 
był wynik 1:1. Ostatecznie Suków nie okazał rywalom 
żadnej litości wygrywając 4:1.

Ostateczna klasyfikacja: 1 miejsce Suków, 2. Do-
maniów, 3. Oblas, 4. Stefanów, 5. Przytyk, 6. Wrzos, 
7. Żerdź, 8. Dęba, 9. Sokół Jr, 10. Studzienice.

Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary wrę-
czył zawodnikom Wójt Gminy Przytyk Dariusz Woł-
czyński.

Gratulacje i puchar od wójta Dariusza Wołczyńskiego odbiera kapitan drużyny z Sukowa.

Dane teleadresowe
Nazwa Telefon/Fax E-mail Strona WWW

Urząd Gminy Przytyk (48) 6180087, 6180095, 
6180550 przytyk@przytyk.pl www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Przytyku

(48) 618 03 18, 
606 358 536 zgkprzytyk@wp.pl www.zgkprzytyk.pl

Gratulacje i puchar odbiera za zajęcie III miejsca kapitan drużyny z Oblasu


